Zápis z jednání
Komise pro sport RmP
Datum:

06.09.2021

Účast:

Řádní členové: 7 přítomno (J. Horálek se dostavil v průběhu jednání – po
projednávání bodu č.1),
4 nepřítomni
Odborníci s hlasem poradním: 3 přítomni
4 nepřítomni

1. Dotace – podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku Pardubice
2021
Krátce okomentovány příchozí žádosti. Komise navrhla rozpočítat mezi jednotlivé oprávněné žadatele
3.040 Kč/den organizace programu Sportovního parku Pardubice 2021, tím dojde k vyčerpání
veškerých prostředků, které byly na tyto dotace vyčleněny.
Komise pro sport poděkovala oddílům a organizátorům Sportovního parku za spolupráci a podílení se
na této akci i skrze složité podmínky související s dodržováním opatření v rámci boje proti nemoci
COVID-19. Zároveň ocenila vysokou návštěvnost, která se dala přirovnat k obdobím pořádání
Sportovního parku před rokem 2019.
S ohledem na ustanovení Obecného statutu a jednacího řádu komisí byla ze strany P. Klimpla podána
informace o jeho poměru k projednávané věci.
Komise pro sport navrhuje poskytnutí dotací z vyhlášeného programu na podporu subjektů podílejících
se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2021 dle tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 Návrh byl schválen.

2. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory sportu
Předložené žádosti byly členům komise zaslány před jednáním k seznámení. Návrh na poskytnutí
dotací byl okomentován.
CK Pardubice, spolek – Mistrovství republiky Extraligy Masters a vložený závod mládeže a žen –
časovka v Černé za Bory – účelem poskytnuté dotace je zajištění bezpečnosti na veřejné komunikaci
v průběhu daného závodu. Z dotace bude hrazen pronájem dopravního značení a platy pořadatelské
služby, která bude na křižovatkách veřejných komunikací řídit provoz. Návrh na poskytnutí dotace činí
10 000 Kč.
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s. – ULLH - Riders Pardubice – zajištění fungování univerzitního
hokejového týmu, který se účastní české soutěže Univerzitní ligy ledního hokeje. Zapojit se mohou

nejen sportovci/studenti univerzity, ale také nadaní studenti pardubických středních škol. Pardubický
tým je i pravidelným účastníkem Akademického mistrovství ČR. Návrh na poskytnutí dotace činí 100
tis. Kč.

Komise pro sport navrhuje poskytnutí individuálních dotací dle tabulky, která je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
•

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

3. Návrh na výměnu pozemků
Statutárnímu městu Pardubice byla doručena žádost společnosti Cognus Solutions, s.r.o. na směnu
pozemků sportoviště areálu Slovany (ve vlastnictví společnosti) za pozemky v průmyslové zóně Černé
za Bory a v centru města vedle Atrium Paláce Pardubice (ve vlastnictví města).
Stanovisko Komise pro Sport:
Komise pro Sport požaduje zachování sportoviště – fotbalový areál Slovany, které je součástí
navrhované směny pozemků na území města označené v aktuálním územním plánu jako území
vyhrazené pro sport a rekreaci. Dané sportoviště je využíváno několika sportovními oddíly, jejichž
činnost v areálu je dotována z rozpočtu města souhrnnou částkou 785 700 Kč. V případě převodu
areálu do vlastnictví města Pardubice, bude toto generovat pro město další náklady spojené
s provozem, údržbou a správou celého areálu.
Toto stanovisko sportovní Komise není souhlasem ani nesouhlasem Komise s požadovanou
směnnou pozemků.
•

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

4. Různé
•

•
•

•

Údržba hřišť pro veřejnost - vznesen dotaz na údržbu hřišť pro veřejnost, který vycházel
z minulého jednání Komise pro sport. Tento dotaz byl zodpovězen Komisí a členy OŠKS. Členům
Komise bude zaslána fotodokumentace s aktuálním stavem Hřišť pro veřejnost.
Nový rozpočet města - vznesen dotaz na sestavení a strukturu nového rozpočtu města,
konkrétně na změny v programu podpory sportu. Tento dotaz byl zodpovězen členy Komise.
Podněty pro tvorbu nových Pravidel pro poskytování dotací - členové Komise pro sport byli
informováni, že mohou zasílat do konce září podněty pro tvorbu nových Pravidel tajemníkovi
Komise.
Mikrogranty - členové Komise pro sport byli informováni o vzniku nového dotačního podtitulu
v rámci Programu podpory sportu - tradiční a významné akce – mikrogranty. Tato kategorie
bude otevřena pro žádosti do 20.000,- Kč.

•

•
•

•

Informování Komise pro sport o individuální žádosti pro BK Pardubice a.s. – finanční prostředky
byly schváleny v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 v ZmP v prosinci 2020. V září 2021 bude
ZmP schvalovat poskytnutí dotací klubu.
Vznesen podnět k zapracování do nových Pravidel pro poskytování dotací – postavení
statutárního zástupce oddílu x trenér v rámci uznatelných nákladů pro vyúčtování
Pochvala nového workoutového hřiště v parku Na Špici, ocenění vysoké návštěvnosti a
pozitivní zpětné vazby od veřejnosti. O vybudování podobného hřiště projevily zájem i další
městské obvody.
Vznesen dotaz na úpravu travnatého hřiště u ZŠ Družstevní a úpravu povrchu na hřišti
v Jesničánkách. Oba tyto dotazy byly zodpovězeny členy Komise.

Zapsal:
O. Menyhárt, tajemník komise pro sport

Dne:
07.09.2021

Zápis ověřil:
Petr Klimpl, místopředseda komise

Příští jednání je naplánováno na 04.10.2021 od 15:30 v zasedací místnosti Rady města
Pardubic.

